
Proîectul de Directive ale Congresului

al Xlll-lea al partidului

UN MĂREȚ PROGRAM DE MUNCA
AL ÎNTREGULUI POPOR

■■■■^CjHOLETAill DIN TOATE ȚMIll, ONIȚ1-VA I

<• •portulpentru Înflorirea patriei!
Document esențial pentru 

dezvoltarea în continuare a so
cietății noastre, pentru ridica
rea pe noi trepte de civilizație 
și progres a României socialis
te. Proiectul de Directive ale 
Congresului al XIH-lea al par
tidului prilejuiește în aceste 
zile o puternică efervescență 
politică în întreaga viață a ță
rii, mîndria și implicarea fer
mă și entuziastă a tuturor co
muniștilor, a tuturor cetățenilor 
patriei, fără deosebire de na
ționalitate.

Vorbind despre marile succe
se obținute în făurirea so
cietății socialiste, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU. se
cretarul general al partidului 
nostru, sublinia: „La a 
aniversare a revoluției 
România se prezintă ca 
industrial-agrară, cu o 
trie modernă, puternică 
o agricultură socialistă moder
nă, în plină dezvoltare*. în 
ansamblul grandioaselor reali
zări înfăptuite în aceste patru 
decenii de viată nouă, liberă 
și prosperă, se detașează cu 
strălucire cele înregistrate. în 
toate domeniile de activitate.

M-a 
sale, 

o tară 
indus- 
și cu

după Congresul al IX-lea al 
partidului. In anii pe <are, cu 
dragoste șt recunoștință, i-am 
scris în , inimile noastre ca cea 
mai prodigioasă epocă din is
toria milenară a tării. „EPO
CA CEAUSESCU".

Proiectul de Directive ale 
Congresului al XIH-lea al par
tidului, amplu șl însufletitor 
dialog cu țara, grandios pro
gram de muncă al întregului 
popor pentru înflorirea Româ
niei socialiste înfățișează, cu o 
puternică forță de convingere, 
dimensiunile Imaginii viitoare 
a patriei noastre, luminoasele 
perspective în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării în cin
cinalul 1986—1990 și. în conti
nuare, pină în anul 2000. Prin 
obiectivele și orientările ferme 
pe care le conține. Proiectul 
de Directive se constituie drept 
o strălucită proiecție a viito
rului nostru socialist și comu
nist : un viitor al ridicării pu
ternice a calității creației ma
teriale și spirituale, a bună
stării întregului popor, un vi
itor al afirmării tot mai pu-

(Continuare in pag 2-3)
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Turul ciclist al României, ediția a XXII-a

CONSTANTIN CĂRUȚAȘU A PRELUAT TRICOUL GALBEN
DUPĂ CEL MAI SEVER IEST AL COMPETIȚIEI!

• Semietapa Cluj-Napoca — Bistrița a fost clștigată ie polonezul Tadeusz Krseslak, iar semietapa
Bistrița — Vatra Dgrnei de Cristian Neagoe • Azi, etapa a șaptea, Vatra Darnel - Piatra Neamț
VATRA DORNEI. 6 (prin 

lefon). Joi. cicliștii au fost 
Duși celui mai sever test al 
acestei a 22-a ediții a Turului 
ciclist al ___ ‘ ' . .
starturi. 200 de kilometri par
curși. trasee de 
tărări de ____  __________
încadrate la categoria A. In a- 
ceste condiții erele, clasamen
tele eenerale au suferit serioa
se modificări, noul lider al 
competiției fiind Constantin 
Cârutasu (România). El a fost, 
de fapt, eroul zilei, acțiunile

României :

te- 
su-

două

munte cu că- 
maximă dificultate.

temerare, susținute cu admi
rabilă forță, aducîndu-i De 
merit tricoul galben si o deta
șare — de 3:23 — care-i poate 
conferi la București victoria 
finală.

vară — a Început cu evadarea 
cvintetului alcătuit din Ovldta 
Miiraa (Voința București), Ar
man Kasim (Turcia), Ionel 
Gancea (România), Constantin 
Căruțașii .(România) șl Tadeusz

Lotul național de fotbal s-a reunit ieri in Capitală

AU ÎNCEPUT pregătirile
PENTRU MECIUL CU IRLANDA DE NORD

Hagi. pe care il vedeți înscriind în partida cu Politehnica Iași, 
demonstrează o formă bună și — lucru de subliniat — o creș
tere a eficacității. Semne încurajatoare perspectiva jocurilor 
echipei naționale și ale Sportului studențesc Foto : D. NEAGU 

ierul final, meriurde disputat® 
miercuri în campionat au con
stituit subiectul primelor dis
cuții M nimeni nu era supărat

pentru că — frumoasă coinci
dență — toate echipele de club 
în care evoluează componenții 
lotului național au cîștigat par
tidele din etapa a 2-a a Divi
ziei „A*.

Mai puțin îmbucurătoare a 
fost însă starea fizică a unora 
dintre selecționabili, deoarece 
Klein, Cămătarii, Negrilă, Mo
rarii, Gabor acuză diferite 
traumatisme, in cazul unora 
(Klein |t Cămătaru, de pildă) 
recidive ale unor accidentări 
mai vechi. Doctorul Nicolae 
Andreescu ne spunea că in zi
lele care vor urma se vor de
pune toate eforturile pentru 
recuperarea jucătorilor respec
tivi.

Intr-un scurt dialog cu com
ponents 
care au 
Pascu —

MO

Aspect din semietapa Cluj-Napoca — Bistrița, care a adus iste 
portante modificări în clasamentul generai ji un nou lider 

Foto : Dragoș NEACKT
Krseslak (Start Varșovia). Ba- 
lajtd lor rapid, mal ales prfn 
contribuția permanentă, dedat* 
vi, a celor doi tricolori, adnoz

Hristache NAUM

Ziua a cincea a „Turului" a 
început dimineață, cu semieta
pa I, Cluj-Napoca — Bistrița, 
119 kilometri. Calchiată parcă 
pe desfășurarea etapelor ante
rioare, cursa — derulată pe o 
șosea plată, arareori vălurită, 
și pe O vreme de miez de (Continuare îa pag. 2-3)

Consfătuirea metodică a cadrelor didactice din Capitală a scos la reM

lotului, întîlnire la 
luat parte și Mircea 
vicepreședinte al fe-

Lotul național de fotbal s-a 
reunit ieri în Capitală. Intr-un 
fel, ieri la prinz, „tricolorii* 
au început drumul lung și a- 
nevoios al noii ediții a Cam
pionatului mondial, al cărui 
turneu final se va desfășura in 
vara lui 1986, in Mexic, 
pină atunci vor fi grelele 
ciuri din preliminarii, fază 
pentru echipa națională

Dar 
îne
care 

a 
României va debuta săptămîna 
viitoare, mai precis miercuri 
12 septembrie, cu partida ce 
va avea loc la Belfast, In 
compania reprezentativei Irlan
dei de Nord.

Ieri la 
rației au 
jucătorii 
Steaua, 
apoi 
„trioul* de la Sportul studen
țesc. La cîteva ore da la fflu-

prinz, la sediul fede- 
venit, rînd pe rind. 
de la

grupul 
cel de la

Dinamo și 
craiovenilor, 
Hunedoara,

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)

De azi plnă duminică, la Tulcea

FINALA „CUPEI U. N. C. A. P.“ LA OINĂ
Dia manifestările cuprinse ta 

programul competiției naționale 
„■Daafiada.* face porte șl „Cupa 
Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție* la 
oină. La etapele de masă au par
ticipat numeroase echipe din ma
joritatea județelor țării. ele 
fitod fturmate «fin membri coope
ratori și fii ai acestora. Săptă- 
mîoe trecută s-a încheiat penul
tima teză cea de zonă, în urma . 
căreia au fost desemnate forma
țiile finaliste.

Timp de trei zile, azi, miine și 
duminică, pe stadionul municipal 
din Tulcea. în Organizarea 
C.J.E.F.S., Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție ri a F R- Oină se va dis
puta turneul final, la startul că
ruia vor fi prezente 12 reprezen
tative de județe : Teleorman,
Dîmbovița, Buzău, Călărași, Alba, 
Arad. Neamț, Bacău, Sibiu, Mu
reș, Satu Mare șt Bistrița Nă- 
săud.

In etapa i ll-a i Diviziei „t” le handbal feminin

HIDROTEHNICA CONSTANTA
1

ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE
Ieri s-a disputat etapa a Il-a a campionatului Diviziei „A“ la 

handbal feminin. Surpriza etapei s-a produs la Timișoara, unde 
handbalistele constănțene au terminat învingătoare în 
echipei A.E.M. La Iași, mureșenceia au realizat 
prețioasă. în clasament, pe primele trei locuri : 1. 
cău 6 p (43—31), 2. Rulmentul Brașov t p (35—32), 
alea Constanța 5 p.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 13—12 (S-S). 
Este o victorie a voinței șl a 
puterii de luptă. hanctbaUsteie de 
la Progresul fiind conduse aproa
pe tot timpul. Ele au trecut Ia 
conducere din mta. 55 (12—11),

S»ia 
o „remjBă* 
Știința Ba- 

3. Hldrotefr-

muncită da-obțlatod o ricbarie___ ___ _
tocată, in bună măsuri, excelentei 
tame a portarului Hajnat. Printre 
marcatoare : Preoțescu 3, Cămui

(Continuare în pag. 2-3)

A EDUCAȚIEI FIZICE $1 SPORTULUI
CU MUNCA PRACTICĂ

în concepția partidului si 
statului nostru, educația fizică 
șl sportul reprezintă „activități 
de interes national", eu un rol 
deosebit in Întărirea sănătății, 
dezvoltării fizice armonioase, 
perfecționării capacității mo
trice. dezvoltării calităților 
morale si de voință caracteris
tice omului societății noastre 
socialiste.

In 
Nicolae 
general 
Român, 
bHcii I 
dresat 
mișcării sportive, din 
martie 1982. se preciza 
rintele

Mesajul tovarășului 
Ceausescu. secretar 

al Partidului Comunist 
președintele Repu- 

Socialiste România, a- 
Conferintei pe tară a 

i sportive, din 5—8 
ee- 

dezvoltării actuale și

Conduse de multe ori pină in min. 55 handbalistele de la Pro
gresul (în fotografie in atac) au găsit resurse pentru o victorie 
meritată. Foto : I. MIHAICĂ

de perspectivi 
noastre 
Obiectiv ______ __ _________
rolului culturii fizice si spor* 
tulul in procesul educației so-' 
eialiste si formării omului non, 
tn întărirea sănătății si viUK- 
tătil națiunii noastre, tn aaL- 
gurarea condițiilor ea po
porul român, tineretul patriei, 
să crească viguros si «ănă- 
tos. Pornind de la toate a- 
oestea. partidul nostru, kt 
cadrul politicii sale generai*, 
acordă o mare atentie edueo- 
tiei fizice si sportului, asigură 
condiții ea acestea să ca
pete o tot mai mare dezvolta
re, să cuprindă practic intro- 
gul popor*.

Tinînd seama de faptul ed 
școala constituie principalul 
factor îb formarea si pregăti
rea tinerei generații, astfel in
cit aceasta, așa cum se preve
de in Programul nrivind dez
voltarea activității de educa
ție fizică si sport pe perioada 
1981—1985. să poată face față 
celor mal Înalte exigente ale 
societății, creste în mod ne
mijlocit si rolul social al edu
cației fizice nu numai în aăi- 
gurarea unei stări optime de 
sănătate si de dezvoltare fi
zică. d si de pregătire a tine
retului pentru muncă si viată.

Recenta consfătuire meto
dică a Profesorilor de educație 
fizică din Capitală.................. *
ca si toate celelalte 
cu cadrele didactice 
litate care au avut 
velul ludetelor) a

Elena DOB1NCA 
Tiberiu STAMA

• «ocîeUM 
socialiste fac tn mea 

necesară erestersfi

(de altfel 
consfătuiri 
de sDecia- 
loc la ni- 
accentuit

(Continuare în pag. 2-3)
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CARNET ATLETIC
• Recorduri la 10000 m femei • De azi, J.B.A., la Atena
• în cadrul concursului de at

letism „Cupa Metalul", pe sta
dionul bucureștean ,,23 August", 
a fost programată în premieră o 
©ursă feminină pe 10 000 m, pro
bă recent oficializată de Fede
rația internațională. Prima clasată, 
timiș o rea nea Mariana Stănescu 
(Politehnica), a parcurs distanța 
în 34:44,2 — record național sta
bilit. Ea a fost urmată '
Adriana Mustață și Elena Radu 
(ambele de la Metalul) 
S7:17,4 și, respectiv, 37:30,9 — 
©ord de junioare stabilit.

de :

cu 
re-

din• Probele combinate 
cadrul campionatelor naționa
le ale juniorilor mari, desfă
șurate în Capitală, au avut ur
mătoarele Clasamente finale : de
catlon : 1. Cristian Nițu (Dinamo) 
6604 p, 2. Ci. Popa (C.S.Ș. 5
Buc.) 6479 p — record național

de juniori n, 3. L. Hodiș (C.S.Ș. 
Tg. Mureș) 6000 p, 4. R. Enescu 
(C.S.Ș. Triumf) 5901 p, 5. N. 
Mogoș (Șc. g-rală 190) 5566 p ;
fete-heptatlon : Elisabeta Anghel 
(C.S.Ș. Luceafărul Bv.) 5505 p, 
1 Camelia Cornățeanu (C.S.Ș. 
C-liung) 5459 p. 3. Teodora Palo- 
șamu (C.S.Ș. Bacău) 5375 p, 4.

< Daniela Ene (C.S.Ș. Brăila) 4905 
p. 5. Carmen Ivașcu (Șc. g-rală 
190) 4745 p.
• La sfirșitul acestei săptăminl 

are loc la Tg. Mureș, Reșița, 
Craiova, Brașov, Constanța, Ba
cău și București etapa a V-a, de 
zonă, a concursului republican de 
juniori H și m.
• De astăzi șl pînă duminică 

se desfășoară la Atena Jocurile 
Balcanice de atletism ale senio
rilor. Intre competitori vor fi 
prezer.ți șl unii dintre atlețll 
noștri fruntași.

Activitatea handbalistică internă

S-a deschis sezonul internațional de rugby

BUNA COMPORTARE A JUNIORILOR
IN TURNEUL DE LA SOFIA

(Urmare din pag I)

continua detașare de grupul 
masiv. La kilometrul 24 cei 
cinci au 1:30 avans, la kilome- 

iar la 
chiar

DIVIZIA „A“ FEMININA
(Urmare din pap. I)

TERO.M LAȘI — MUREȘUL TG. 
MUREȘ 26—26 (14—11). Prima re
priză s-a disputat sub semnul me
diocrității din partea ambelor for- 
mații. In cea de a doua jocul a 
devenit mai dinamic, leșenoele ra- 
•âSnd victoria deoarece Vișan nu a 
transformat o aruncare de la 7 m 
în ultimele 6 secunde, 
marcatoare : Covaliuc 
g, respectiv Bărbat 10, 
Fejer 5. (AL. NOUR —

Printre
9. Cosma 
Dorgo 7, 

coresp.)
CONFEC-ȘTIINȚA BACAU

ȚLA BUCUREȘTI 26—16 (15—10).
Din min. 9 meciul a fost la dis
creția campioanelor, băcăuan cele 
dștiglnd fără probleme. Printre 
marcatoare : Mozsl 5, lirițcu 5, 
respectiv Simion 9, Grigoraș 3. 
(L, MANDLER — coresp.)

A.E.M. TIMIȘOARA — HIDRO
TEHNICA CONSTANȚA 16—ÎS 
(7—8). Timlșorencele au cedat spre 
Bfirșitul partidei datorita jocului 
superior In atac al Hidrotehnicii. 
Printre marcatoare: Ștefanovicl 
8, Popa 3, respectiv Cazacu 6, 
Gheorghe 5.

RULMENTUL BRAȘOV — TEX
TILA ZALĂU 18—16 (10—6). Gaz- 
âeSe au câștigat, dar victoria lor 
8-a conturat destul de greu, abia 
gpre sfirșit. Printre marcatoare : 
Tătche t, Morar 4, Neică 4 — pen
tru Rulmentul : Suhai s, Tadici 
1, Morar 3 — pentru Textila. In 
fipsa cuplului delegat de F.R.H. 
«u arbitrat brașovenii Tr. Apostol 
Și B, Mahler. In deschidere, în 
aed masculin * ’ * *
Tractorul Brașov 
Kuwal tulul 33—18
GRUIA — coresp.)

internațional : 
- Selecționata 

(18—6). (C-

CHIMISTUL RM. 
TEXTILA PLOIEȘTI

vtlcea —
30—23 (12—14)

TURUL CICLI

După cum am mai anuntat, 
acum cîteva zile s-a disputat 
la Sofia un turneu internațio
nal de rugby oentru juniori, 
turneu cîștigat de echipa tării 
noastre. 1 
amănunte, 
ducătorul 
Constantin 
zul țațele 
rugbysti 
Polonia. 
Și 52-0

cu cîteva 
con- 

i noastre.
Iată x re

de tinerii 
58—6 cu

Revenim 
furnizate de 

delegației
i Cocor.
obținute < 
români :

14—6 cu Cehoslovacia 
cu Bulgaria. Așadar,

fi internațională

DINAMO BUCUREȘTI; 23-26 CU DOZSA!
vedere tehnic tinerilor dinam o- 
viști bucurestenL Au înscris : 
Fekete 7, Becsereki 7, Nadasdi 6, 
Kerekes 3, Xlss z, Kocsis 1 pen
tru Dozsa. respectiv Chlriae 6, 
Maxd 6, IUe «, Ureche 4. Siml- 
u l, Zaharia L Arbitri : S.
Rodin tki (Cehoslovacia) si H. 
Scze pana kl (Polonia).

Ia al doBea meci : Ruda Hvez- 
4a (Cehoslovacia) — Gwardia 
Varșovia B—16 (13—T). Turneul
eccczruâ astăzi și mîine de la 
era 19 *= duminică de la ora 9 
ta sala Floreasca.

DIVIZIA ,.B“ (etapa i)
ediție a 
„B- u 

șl fectir.m), 
împărțite

A început o nouă 
campionatului Diviziei 
handbal (masculin 
cu cite 24 de echipe 
în două serii.

Rezultatele primei etape.
MASCULIN. Seria 1: C 

torul HRUC București — 
București 21—20, Celuloza 
11a — A.S.A. Buzău
I.M.U. Bacău — C.S.M. B 
20—17, Arctic 
Galați 25—25,
— Dacia Pitești 29—18 Comerțul 
Constanta — Petrolul ' 
19—19. Seria a II-a: Metalul Bis
trița — Voința Sebeș 39—17, Șu- 
lorul Bala Sprie — H.C. Minaur 
H Baia Mare 21—17, Electromu- 
reș Tg. Mureș — Unio Săra Ma
re 20—17. Tractorul Brașov — 
Metalul Copșa Mică 20—16, Uti
laj Știința Petroșani — Metalul 
Hunedoara 25—27. Strungul Arad
— Metalul Lugoj 18—19.

FEMININ. Seria I: TTB — Fi
latura Focșani 24—17, Vulturul 
Ploiești — CSM Sf. Gheorghe 
24—21. Industria texts Pitesc
— Relonul Săvineșt- 2»—25. Tex
tila Buhușl — Trainica Pu deasa 
27—20, Didactica Alexandria — 
Chimia Brăila 19—22. C F.R Cra
iova — Precizia Vaslui 31—14. 
Seria a n-a: Textila Sebeș — 
Gloria Bistrița 28—25. Industria 
ușoară Oradea — Universitatea

Găești 
Relonul

Teieajen

CONSFĂTUIREA METODICĂ A CADRELOR DIDACTICE
(Urmare din pag. 1)

necesitatea legării tot mai 
armonioase a învățăturii, a 
educației fizice si SDortului. de 
munca practică. Aceasta se 
poate realiza prin dezvoltarea 
la elevi a unor calități practic 
aplicative. cu accent pe re
zistentă. mai ales în învătă- 
mîntul profesional, unde sînt 
necesare deprinderi motrice 
profesionale specifice.

în sprijinul acestor dezi
derate se înscrie si noua pro
gramă de invătămint elaborată 
de Ministerul Educației si In- 
vătămînfului si Consiliul Na- 
fional pentru Educație Fizică 
■i Sport Ea este concepută in 
asa fel Incit să asigure real
mente 
vHor. 
Sor de 
taală. 
de creștere si dezvoltare, 
«urarea dezvoltării 
monioase. a 
funcționali. 
Sării unor 
formarea si 
dinii corecte

întărirea sănătății ele- 
cresterea capacității 

muncă fiz’că si intelec- 
stimularea procesului 

asi- 
tizice ar- 

indicilor somato- 
prevenirea insta- 
defidente fizice, 
menținerea atitu- 

a viitorilor oa
meni ai muncii. Programele 
reprezintă — sublinia cont, 
univ. Elena Firea. decan al 
LE.F.S.. — cadrul organizat al 
lecției de educație fizică si el 
trebuie adaptat la specificul 
fiecărei scoli — generală, gim
nazială sau liceală. Paralel 
este necesar să fie pregătită în 
mod corespunzător baza ma
terială a 
fizică, a 
ramurilor 
Bund eel
motrice a copiilor si tinerilor, 
între acestea aflîndu-se a- 
tletismul. gimnastica. unele 
locuri sportive. Practic, fie
care unitate de învătămînt tre
buie «ă dispună de un minim 
de amenaiări pentru activită- 
file de mișcare ale elevilor 
— spații pentru alergări, sări
turi sau aruncări. Dorticuri de 
gimnastică etc.

Consfătuirea metodică de la 
Boenrestl a relevat totodată.

lecțiilor de educație 
activității sportive, a 
de sport care răs- 
mal bine formării

faptul că profesorii de educa
ție 
tea 
iru 
asa________ __
te nn maximum de eficientă. 
Drintr-o documentare cit mai 
bogată (lecturi virind toate 
noutăttle in domeniu. Clme 
ai diafilme. planșe, aparatură 
etc.) si o planificare riguroasă, 
aceasta din urmă reorezentînd 
barometrul muncii fiecărui 
profesor. Mai mult, cuantifi
carea activității in lecție 
va avea un caracter stimulativ 
si pentru elevi, prin modul 
concret in care această acti
vitate este exprimată.

Este de la sine înțeles eă 
lecția de educație fizică na 
poate rămine singura activita
te motrieă a elevilor, ea va fi 
completată prin orele si activi
tățile de colectiv sportiv, mo
dalitate de inițiere in sportu
rile prioritare. O activitate 
care place, atrase elevii. Toc
mai de aceea ea trebuie să 
aibă un conținut cit mai pre
cis. pentru fiecare dasă (si ou 
pentru o echipă cum se intim- 
Dla Dină acum) si chiar pen
tru fiecare elev, printr-o indi
vidualizare adecvată.

Cum școala rămine izvorul 
nesecat de valori pentru per
formantă — asa cum a do
vedit-o si recent încheiata 
ediție a J. O. — se impune a 
și mai rodnică colaborare in
tre profesorii de educație fizi- 
eă de Ia catedră si profesorii- 
antrenori din cluburile spor
tive seolare. Să fie realmen
te un element de etică. un 
prilej de mindrie si de proprie 
Împlinire depistarea si pro
pulsarea unui elev intr-un club, 
acolo unde. 2_ "
după talent si vocație (si fi
rește .2—— 12 ’
urc* pe cele mai Înalte trepte 
ale măiestriei.

Iată cîteva elemente de re
per aflate în atentia profeso
rilor de educație fizică — •- 
eam. In pragul unui nou an de 
lavătămlnt.

fizică dispun de capaeita- 
și experiența necesare pen- 
a pregăti fiecare lecție in 
fel incit aceasta să prezin-

duDă aptitudini,

după ■trădanii) poale

12 
e-

124 puncte înscrise si num«.i 
primite (4 l.p.). Punctele 
chinei noastre au fost realizate 
numai 
marea 
după 
cercări 
slovaci, 
garia. Jichipa 
monstrat 
pregătire, 
norii 
Petre Ianusevici. 
internaționali 
dintre tinerii 
cest prilej : 
Locomotiva 
oitanul echipei, S. Ciorăscu 
C. Ghenea (ambii C.S.S. Uni
rea Iași). R. Semen (C.S S. 
Locomotiva București), C. 
Tutunea. A. Tinea si D. Piti 
(toti C.S.S. 2 Constanța). D. 
Boldor (C.S.S. Steaua Bucu
rești). cu totii elemente de 
perspectivă pentru sportul 
nostru cu balonul oval

din eseuri (si transfor- 
unora dintre ele), 

cum urmează : 11 în- 
cu Polonia. 3 cu Ceho- 

. ^i din nou 11 cu Bul- 
noastră a de- 

constant o buhă 
asigurată de antre- 

Constantin Fugigi si 
foști 

cîțiva 
cu a- 
(C.S.Ș.

Fugigi 
ambii 

,.A“. Tată 
remarcați 

I. Doja 
Clui-Napoea). că- 

si

trul 33 de-acum 2.00. 
Gherla, kilometrul 43. 
2:30. Sprintul de la Gherla este 
cîștigat de Căruțașu. înregis
trăm cu această ocazie și e- 
vadarea din pluton a cuplului 
Valentin Constantinescu — An
drei Antal. Ofensiva tricoului 
galben este dictată de iminen
ța pierderii însemnului de lider 
în favoarea lui Căruțașu. aflat 
în clasamentul general la doar 
1:20. Deși lingă Valentin Con
stantinescu mai vin Mircea Ro- 
mașcanu și Nicolae Aldulea, 
apoi alți alergători, grupul din 
planul secund aiungînd să nu
mere 12 cicliști, fruntașii — 
chiar dacă contează la greul 
trenei numai pe Căruțașu și 
Gancea — nu pot fi apropiați. 
Ei intră pe stadionul Progre
sul din Bistrița, după ce au 
fost întîmpinați cu entuziasm, 
pe străzile orașului, cu un 
avans de 2:45, suficient pentru 
ca tricoul galben să treacă in 
custodia lui C. Căruțașu.

Caravan 
minică ui 
August" J 
pe marel 
pere de 
de C.M.B 
ciclism. > 
juniori 
național i

Earmec CtsJ-Napoca 23—13. Ccn- 
«IrtK-JKUl Hur.ed-tara — Coo- 
streetorut Timtsoars îă—31. CSM 
Sibiu — Carpatex Brașov 23—18, 
Votata Odortjcu Sec-uiesc — Vo
tata StgVywra U—14. Construc
torul Baia Mare — Ti Scote: 
Sigbe: 23—16. rCorespecaleati: 
Vlad, Șt. Bitot N. Marea. 
Gruia, A. Crisaa. L Vlei o. 
Feteau o, A. Szabo, L Toma_ 
Ioneseu, C. Ccstin. L Ghișa, 
Cos tin. L Maadler).

• La invitația echiDei 
lik Zenica. divizionara 
Stiinta Petroșani a întreprins 
un scurt turneu in Iugoslavia. 
Studenții rugbysti din Valea 
Jiului au cîștigat toate parti
dele susținute : 
cu Celik. 14—7 
namo 
Divizia 
Rudar

• R

Ce- 
.J^u

17—6 (11—3)
(4—4) cu Di- 
(ambele din 

18—3 (9—3) cu
Pancevo
..A") si
Zenica (Divizia ..B“).

L 
C.
L 
L

Grivita Rosie a de- 
turneul din Anglia 
formația R.F.C. Tu- 
care a întrecut-o cu

c.
butat In 
iuand cu 
rrouck pe
21—6 (6—0). Punctele formației 
noastre au fost realizate de 
Tudose 5 Lp. + tr. si O. Mo
rar» — eseu.

UN MARET PROGRAM DE MUNCĂ
(Vrm&rt di* tmq f) prevede amplificarea activită

ții de turism și agrement, prin 
care să se asigure eondităi tot 
mai bene de odihnă si recre
are pentru masele largi de oa- 
■mi ai mantii, mai ales in 
COCi’Uile generalizării treptate 
'z inueaga economie a săptă
mânii de lucru de 44 de ore, 
Pentru îndeplinirea sarcinilor 
generale legate de activitatea 
pcktco-educativă. pentru creș
terea conștiinței socialiste și 
formarea omului nou. in viitor 
va trehui acordată • deosebi
tă ateat.e organizării si des- 
făsttrării la noi dimensiuni și 
eote de calitate a competiției 
sportive de masă „Daciada* — 
șeneroasă inițiativă a tovarășu
lui Jixcîae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului nos
tru.

Obiectivele și orientările cu
prinse în Proiectul de Directi- 
ve ale Congresului al Xm-lea 
al partidului vor constitui, fă
ră tn-iziali. fundamentul pro
gramului reneral de dezvoltare 
a mișcării noastre sportive 
pentru perioada următoare, 
astfel incit educația fizică și 
sportul — activități de interes 
national — să răspundă dt 
mai bine. Ia un nivel cit mai 
ridicat, misiunilor de onoare în
credințate de partid, personal 
de necretarul său generaL cel 
mai iubit fiu al națiunii noas
tre, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCV.

Clasament Individual : 1. Ta
deusz Krseslak (Start Varșovia) 
3 h 01 :00 (timp cu bonificație 
3 h 00 : 50) ; 2. Ovldiu Miitran 
(Voința București) S h 01 : 00 (3 h 
00 : 55) ; 3. Arman Kasim (Turcia) 
3 h 01 : oo (3 h 00 : 57) ; 4. Rmel 
Gancea (România) 3 h 01 : 00 ; 5. 
Constantin Căruțașu (România) 
— același timp ; 6 Nicolae Al
dulea (Metalul Plopeni) 3 h 
03 : 45 ; 7. Nicolae Cornel (Di
namo), 8. Gheorghe Vasiliu 
(Steaua), 9. Valentin Constanti
nescu (Ro-mânia), 10 Mircea Ro
mașcanu (România) — același 
timp.

7.
8.

Clasament general individual : 
1. C. Căruțașu 17 h 18 : 45 ; 2. V. 
Constantinescu la 1 :25 ; 3. M. 
Romașcanu la 2 :14 ; 4. I. Gan- 
eea la 2 : 40 ; 5. S. Grochowski 
(Start Varșovia) la 2 :53.

Semietapa a doua. Bistrița — 
Vatra Dornei. 80 kilometri, a 
încenut după mai DUtin de 
trei ore de odihnă oferite a- 
cestor bravi sportivi. Aceeași 
căldură caniculară, la care s-a

adăugat un 
musete. dar 
tate. cu cătl 
Fîntînele sl 
semnat oq 
alergători d 
trecut numa 
epuizante e| 
Vadări 
metri 
numai 
putui 
lizată 
(România) I 
(Steaua) si| 
de Mihai Ăl 
sov) va ins] 
eisivă a I 
munte. La H 
44) trece ol 
lea. cu Nead 
aă el. la 2:3l 
Aldulea sil 
.Troica" rull 
fiind coordq 
cazurile nrfl 
sau de frai 
ii obligă săi 
dnd in cin 
Mihai Alduli 
Nicolae Voii 
lalti doi îl 
colegialitate 
rarea de Ia 
este trecută 
tașu. M. AU 
2 minute afl 
mascanu si 
nescu. Mirc( 
sa de a 
plutonul 
kilometri 
n-avea^| 
lor.
minute Tarei 
final, o dife 
de cîstigătoil 
vor scoate. I 
oentru podii 
a -Turului"!

Alte înt

încerj 
n-au 
desen 
urcuș' 
de C

SD< 
erd 
si'

DAIANA SAMUNGI SI SILV9

CAMPIONI NAȚIONALI LA*
J

CLUJ-NAPOCA, 6 (prin telefon). 
Joi după-amiază, . _ ’
asociației sportive Constructorul 
s-au disputat trei din cele cinci 
finale ale campionatului național 
individual al juniorilor la tenis 
(categoria 15—16 ani). Prima fi
nală și-au disputat-o Daiana Sa
mungi (Dinamo București)^— Oti- 
lia Pop (Progres-ul). Meciul nu a 
excelat prin virtuți tehnice, ceea 
ce era și greu, ținînd seama de 
raptul că miza era deosebit de 
mare. La capătul a două seturi 
Daiana Samungi s-a detașat în 
«riștigătoare, cu 6—3, 6—3, ea ob- 
tinind un merituos titlu de cam
pioană a țării. Pentru locurile 
3—l : Teodora Tache (Dinamo Bu
curești) — Gabriela Medveș (Să
nătatea Oradea) G—3, 10—12. 6—4. 
A fost meciul cel mai frumos al 
întregului campionat. Ba capătul 
a peste 190 de minute de joc 
Tache a demonstrat mal multă 
prospețime, atuul el fiind acțiu
nile * ofensive reușite. Locurile
5— 6 : Corina Taloș — Consueia 
Roman (ambele Dinamo Bucu
rești) 7—5, 6— 3.

Campionul național la 15—16 ani 
(băieți) este Silviu Gorgan (Stea
ua). Jocul său mai cerebral, cu o 
bună stăpinire a loviturilor ofen
sive, i-a adus victoria cu 7—5,
6— 1 in fața lui George Cosac
(C.S.Ș. 2 Constanța). Locurile 3—4: 
A. Popovkd — ‘ —
11—9 ; 5—< : R.

pe terenurile
6—3, 6—2 ; 7— 
Cioară 4—6, I

Intr-o fina 
care Gorgan 
(nu știm din 
el au fost tr 
de perechea 
povlcl. Finals 
iețl : D. Doi 
6—2.

Etapa a

IN PRO1

O. 
ira

narea 6—3,
— L. Balint

Echipele diJ 
lupte libere I 
la ora 10, 
cirul celei 
Și de astă 
asemenea e 
multe meciud 
relcxr*. La O 
confruntare p 
mațiile locale 
în turul cari 
tim că înfra 
scor (7—3). y 
la revanșa T 
Oradea va coi

I

lată 
tra : contraatac Progresul — ratat, arbitrul 
le la poarta Confecției, Traian Popescu, 
indică mingea la Confecția, dar arbitru] 
dm .Jumătatea" cealaltă, Aurel Dumitrescu; 
arată că una dintre jucătoarele de la Con
fecția a făcut fault, o elimină pe 2 minute 
și — culmea — lasă mingea tot la Confec
ția, care execută de la propriul semicer 
și, după cîteva pase. înscrie...

MOTO. RECORDURI... MECANICE. De-a 
iungul celor aproape 2 000 de kilometri, ci4 
a măsurat „Turul României" la motoci- 
ctism, alergătorii au avut de străbătut um 
traseu cu profil variat, specific marilor 
competiții de regularitate și rezistență în 
oondiții de trafic normal. Astfel, concu- 
renților H s-au stabilit medii orare, li s-a 
verificat starea motoarelor la sosire sau în 
posturi de control, au fost supuși la probe 
speciale neanunțate la plecarea în etapă, 
într-un cuvtot, part icipanții au avut de dat 
tsi serios examen. Pregătirea temeinică a 
mașinilor pentru toate variantele de timp 
și de drum a fost decisivă, cîțiva dintre 
principalii animatori stabilind adevărate re- 
corduri în... eliminarea defecțiunilor meca
nice apărute In plină cursă : Tănase Dră-

ghici (I.M.G. București) al 
de cauciuc în 6 minute, Erl 
pedo Zămești) a schimbi 
minute, iar Petre Lucacil 
Brașov) a înlocuit un pssl 
toți reușind să treacă pil 
control respective la ora I 
netul de bord !

SĂRITURI. LA INTREC1 
telor naționale de juniorii 
Oradea, competitorii ani d 
condiții optime cod
strădaniilor colectivism dl 
dean, condus de I. Dărăl 
pasionat om de sport. Ad 
cu indiferența manifestată 
cărui activiști n-au găsid 
pe la bazin, cu atît mal I 
curau șl sportivi din locali

TENIS. JUCĂTOARE AM 
rentina Curpene a dat dd 
play în recent încheiatul I 
nai de tenis de la Mama 
treilea din setul secund, 8 
joc, la un retur al lui Aii 
a „aterizat" pe linia de td 
să i se acorde acesteia pu 
arbitrul a văzut mingea c| 
renului de joc. Curpene a 
care se impunea, recunosn 
fost valabil pentru adverl 
frumos al tenlsmanei da 
atît mai de aplaudat, a 
ghem a fost cîștigat de 
punctului cu pricina...



L ROMÂNIEI
i ciclist al României va parcurge du- 
ă, urmind să sosească pe stadionul „23 

Llă in jurul orei 16,45. Cu această ocazie, 
stadion vor avea Ioc duminică, eu înce- 
L o suită de acțiuni sportive, organizate 
demonstrații de aero și automodele, de 
3e atletism in cadrul campionatului de 
Jsictiv meci de fotbal (ora 16) între lotul 
I și echipa

NE
42 + 19 + 28

I
de tineret a Capitalei. I

Interviu cu S. G. Eriksson, noul director tehnic al echipei A. S. Roma

VOM MOBILIZA LA MAXIMUM PLATOU

Imare fru- 
Ire dificul- 
I la Piatra 
Ice au în- 
Iilti dintre 
posibil de 
Itul unor 
lîteva e- 
Irimii kilo- 
lizbîndă si 
le la înce- 
I 35). rea- 
I Cărutasu 
I Neagoe 
pai tîrziu. 
FlBO Bra- 
liunea de- 
lurse De 
rinele (km. 
pai Aldu- 
rutasu lîn- 
Ise Nicolae

Apostol.
I Căruțașu 
[numai ne- 
le baieuri 
bicicletelor 
pscă. din 
bl. Soarbe 
depanează 

pD ce cei- 
dovedind 

lay. Cătă- 
(km. 50) 
de Căru- 

Neagoe. la 
«ircea Ro- 
Constanti- 
isă nesan- 
mci cînd

De cîtiva 
le tehnice

în 
9:25 fată 

si care-1 
din lupta 
stei ediții

mna.

neplăcute

RGAN
(fi

iinov — M.

istoric, în 
u renunțat 
î) la luptă, 
l 6—0.
- Ad.
«Mare

Nlțu

6—1 
Po- 
bă- 

6—1,
DEMIAN

oentru cei trei din avangardă. 
Cărutasu are o defecțiune la 
furcă si trebuie să schimbe 
bicicleta, iar M. Aldulea sparge 
si cauciucul din fată. în 
ce Neagoe rulează alene 
tru a-si aștepta tovarășii 
drum. în lunga coborîre 
Vatra Dornei se pedalează cu 
peste 80 de kilometri la oră. 
si îi admirăm pe rutieri pen
tru măiestria cu care se în
scriu în viraje. Sosire la Va
tra Dornei. în fata a mii si 
mii de spectatori. Cărutasu. fe
ricit că si-a consolidat tricoul 
galben cucerit la Bistrița. îl 
invită De cei doi tineri să-si 
dispute sprintul final. Cîstigă 
Cristian Neagoe si ni se Dare 
că este o victorie dreaDtă. Den- 
tru că în lunga evadare el si-a 
adus o mare contribuție la suc
cesul ei. Va fi adaudat 
spectatori. Va fi felicitat 
antrenorii Ion Stoica si 
Vasile de la Steaua, va fi 
brătisat de antrenorul Gheorghe 
Neagoe. de la Voința Bucu
rești. care nu este altul decit. 
tatăl său.

timp 
pen- 

de 
spre

de 
de 

Ion 
îm-

CLasamentul semi etapei a doua: 
1. Cristian Neagoe (Steaua) 2b 
1 ^9 (timp cu bonificație 2^ 
14:19) ; 2. Mihai Aldulea (CIBO 
Brașov, antrenor Martie Ștefă- 
nescu) ta 14 (2b 14 34) ; 1.
Constantin Căruțașu (România) 

2h 14:34 (2h 14:31) ; 4. V. Con
stan tin eseu (România) 2h 16:28 ; 5. 
N. Aldulea (Metalul Plopeni) 2h 
16:37 ; 6. S. Grochowski (Start
Varșovia) 2h 17:22 ; 7. Gh. Lău
tarii (România) ; I. Evangheios 
Papadakis (Grecia) ; J. V. Apostol 
(Metaluf Plopeni) ; 16. A. Nagy 
(Voința Cluj-Napoca) — același 
timp.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

„Incursiunile ofensive s-au 
derulat cu încetinitorul, prefe- 
rîndu-se un joc excesiv com- 
binativ, • fără acțiuni-surpriză" ; 
„Ia reluare dinamoviștii au cel 
mai bun -sfert- al lor, cu un 
tempo mult mai ridicat, jocul 
fiind mai direct pe poartă** ; 
„victorie la limită**. Nu am 
făcut în aceste rînduri de în
ceput decît să reproducem în
tocmai cîteva fraze din cronica 
partidei Dinamo — A.S.A. 
(1—0), apărută în ziarul nostru 
diupă prima etapă a campiona
tului. Și le-am reprodus întru
cât, deși miercuri campioana 
noastră a avut alt adversar și 
a jucat în deplasare, deci da
tele problemei au fost cu totul 
altele, ele se potrivesc de minune 
șl evoluției dinamoviștilor în 
meciul de la Slatina, in 
au cîștigat tot la limită, 
același scor înregistrat 
etapa inaugurală.

Rezultatul nu reflectă 
nici pe departe diferența 
valoare și de comportare

care 
eu 
ta

Insă 
de 

din-

Ine cele două echipe, în care 
Dinamo a fost cu adevărat un 
lider, dar a ratat — ca și în 
partida cu formația din Tg. 
Mureș — o victorie la scor. Și 
la București, ca și la Slatina, 
echipa din șos. Ștefan cel 
Mare a dominat (uneori cate
goric), a șutat mult la poartă, 
a avut... o căruță de cornere, 
dar nu a fructificat decit cite 
o dată ! Foarte zgîrcițî cu go
lurile, înaintașii dânamoviști, 
deși au expediat în cele două 
meciuri 42 de șuturi, dintre 
care 19 pe poartă și au avut 
28 de cornere ! „Ratăm mult, 
mult prea mult, ne spunea, 
după meci. Ion Marin, Or, in 
perspectiva meciurilor cu 
Omonia Nicosia ar fi trebuit ea 
jocurile din campionat să fi 
constituit repetiții generale**. 
Reușite, adăugăm noi. Pentru 
că. Intr-adevăr, 
acțiunilor 
problema 
Dinamo

JOCURILE CU STEAUA"
Goran Eriksson, noul 

tehnic al cunoscutei 
A. S. Roma, și-a 

reputație binemeritată 
socce- 

La numai 36

fructificarea 
de atac constituie 

nr. 1, acum. la

Mireeo TUOORAN

LA „SEMNALUL" MAI VIRSTNICILOR

Sven 
director 
formații 
creat o 
in rîndul tehnicienilor 
rului european, 
de ani, antrenorul suedez are 
o carte de vizită de invidiat, 
în scurta lui carieră, Eriksson 
a cucerit cu prima echipă pe 
care a antrenat-o, începind din 
1979, cu I.F.K. Goteborg, două 
titluri de 
și Cupa 
invingînd 
Hamburg 
la Hamburg !), pentru ca apoi 
să preia conducerea tehnică a 
fostei echipe a Iul Eusebio, 
Torres și Simoes, Benfica Li
sabona, cu care a cîștigat două 
titluri consecutive ' 
pionatul Portugaliei, 
a adăugat și prezența 
de anul trecut a Cupei 
Benfica fiind învinsă 
0—0, 1—1), de
Suedezul prezintă 
pentru noi, întrucit echipele 
sale, I.F.K. Goteborg și Ben
fica au întîlnit în drumul lor 
în cupele europene pe repre
zentantele fotbalului nostru, 
Dinamo și respectiv Universi
tatea Craiova, de care a reușit 
să treacă. Prin urmare, tî- 
nărul director tehnic care a 
preluat ștafeta de la conațio
nalul său Liedholm. s-a aflat 
în tribunele stadionului 1 Mai

campioană a Suediei 
U.E.F.A., ediția 1982, 
în finală pe S. V. 
(1—0 acasă și 3—0

în cam- 
La care 

în finala 
U.E.F.A.. 
la limită 

Anderlecht. 
Interes

despre jocul echipei Steaua ?
— Echipa lui Halagian mi 

s-a părut valoroasă, 
brată, fără puncte 
Regret că nu am putut _ _
văd pe Boloni și Balint, des
pre care am auzit că sint prim- 
soliștii echipei. Pot insă să 
afirm cu toată siguranța 
că toți cei care au jucat la 
Vilcea sint peste nivelul me
diu, ceea ce sporește forța co
lectivă a echipei.

— Totuși, care dintre jucă
tori vi s-aiu părut de prim- 
plan ?

— In mod deosebit stoperul 
, mijlocașii Stoica și 

și cele două virfuri 
și Pițurcă, jucători 

Dar,

echili- 
slabe. 

să-i

Iovan, 
Majaru 
Lăcătuș 
tipici de contraatac. Dar, re
pet, am apreciat in mod deo
sebit că Steaua este o echipă 
cu jucători inteligenți care pot 
pune probleme oricărui 
versar. Sigur, este greu 
formezi o viziune exactă 
pre o echipă urmărită o 
gură dată si in fata unui ad
versar 
tin _______
lor și sint convins că Steaua 
va deveni o echipă puternică.

— Ce ne puteți spune des
pre A. S. Roma ?

— Am avut în ultimul timp 
o serie de probleme datorate 
unor accidentări. Mă refer la 
Conti, Iorio, Bonetti și An
celotti. Sper ca toți 
să fie recuperați, fapt 
face din Roma o echipă 
perioară față de trecut, 
petitivă atît în 
Italiei cit și în Cupa cupelor.

— Considerați un handicap 
că jucați primul meci pe teren 
propriu ?

— Pentru mine acest lucru 
nu are importantă. Oricum, 
pentru a se califica — ceea ce 
sper —, Roma se va mobiliza 
la maximum.

— Ce „11“ prefigurați pentru 
primul joc ?

— Sper să aliniez echipa de 
bază : Tancredi — Oddi, Ri
ghetti, Bonetti, Nela — Ce- 
rezo, Falcao, Cherico — Conti, 
Pruzzo, Graziani. Îmi pun spe
ranțe și în vîrful Iorio, tran
sferat de la Verona.

ad- 
să-fi 
des- 
sin-

evident inferior. Re- 
insă tinerețea jucători-

Pentru Universitatea Craiova, 
meciul cu Baia Mare n-a început 
sub cele mai tame auspddL Fapt 
de înțeles : așa cum se cunoaște, 
echipa dsn Bănie se afla după 
un proaspăt semieșec — seor 
egal cu Rapidul pe propriul te
ren — și, ta pJus. se vedea, acum, 
nevoită să încropească un „11" 
fără Negrilă, Tithoi. Be*deanu 
Donose, Bălăci și. die min. I al 
jocului, chiar și fără Cămătaru. 
a cărui coctracturâ mus
culară a recidivat ; absențe 
notatele, mai vechi sau ma? 
proaspete, ta absolut toate li
niile. cu implicații, firește, asu
pra stării de spirit.

O dată ta plus însă, miercuri, 
la Baia Mare, Universitatea Cra
iova a ieșit din situația critică 
ta care s-a găsit prin propriile 
forțe, antrenorii M. Bădulescu și 
S. Stănescu arunctod ta focul 
ruptei sportive nu mal puțin de 
patru tineri fotbabști crescuți pe 
meleaguri oltene : Bleu, CioroU- 
nu. Stăneseu și Soro han. primii 
trei trebuind să alcătuiască, îm
preună cu Tideanu, o linie me
diană care, nu demult. îi cu
prindea pe Btideanu, Donose și 
Bălăci. Puțin, extrem de puțin 
— un semnal din partea coechi
pierilor titulari, cu o mai mare 
experiență — le-a fost necesar 
„mînjilor" (obișnuiți să zburde 
doar pe iarba Centralului craio- 
vean ta jocurile de deschidere) 
pentru a-și da drumul și pe sta
dionul din „Dealul flarEor*. Și 
acei semnal a fost dat de Ged- 
gău imediat după pauză. el

Cind autorul unui start-săgeats 
spre poarta lui Ma ji ai pasel 
de goi. căzut mal fcialnte ca 
echipa gazdă să înregistreze. tn 
folosul et rapida schimbare la 
îață a partenerei de Întrecere. 
Brusc, după goL, talentul tinerilor 
a erupt : pase dintr-o bucată, la aceștia 

care va 
su- 

com- 
campionatul

nevoie și eo eălciiul, alternate cu 
șarje pe aripi, au stat La baza 
fazelor din ce in ce mai pericu
loase pentru poarta bâimârenilor.

Deocamdată, proba fusese tre- 
cută, tribunele, artiipline, văzuse
ră un nou „schimb de șafetă" 
din generoasa și fructuoasa cursă 
decianșatâ mai demult ta Bănie 
și avind drept scop creșterea și 
promovarea de elemente din pe
pinieră proprie.

Urmează, desigur, pentru cei 
3—4 mai sus amintiți, un nou 
examen de absolvit, poate și cel 
mai dificiL Acela al abordării cu 
• și mai mare atenție a ,^IO- 
MENTULUI 2a din cariera lor 
fotbalistică : momentul confirmă
rii încrederii acordate, care nu 
poate fi depășit decît printr-o 
angajare totală la solicitările 
viitoare, mai pretențioase, ale 
conducerii tehnice. Un tricou 
purtat de un Bălăci, un Beldea- 
nu, un Donose obligă și ti...

din Rm. Vîlcea pentru a 
dia jocul echipei Steaua, 
versara lui A. S. Roma 
primul tur al Cupei cupelor. 
„Am venit personal să văd a- 
ceastă echipă despre care nu 
Știam prea multe lucruri, așa 
cum cunosc de pildă despre 
Dinamo sau Universitatea Cra
iova, Cămătaru fiind pen
tru mine unul dintre „virfu- 
rile“ europene care m-au im
presionat cel mai mult".

La sfîrșitul meciului Chimia 
— Steaua, l-am abordat, iar 
ei, ne-a răspuns cu amabi
litate la cîteva întrebări

— Care este prima impresie

Iindivi-
Căruțașu

Clasamente generale : 
dual : 1. Constantin
(România) 19h 33:16; 2. Valentin 
Constantin eseu (România) la 
3^3 ; 3. Ionel Gancea (România) 
La 5:31 ; 4. Stanislaw Grochowski 
(Start Varșovia) la 5:44 ; 5. Ta
deusz Krseslak (Start Varșovia) 
la 7:31 ; 6. Nicolae Comei (Di
namo) la 7:38 ; 7. Vasile Apostol 
(Metalul Plopeni) ta 12:21 ; 8.
Gheorghe Lăutaru (România) ta 
12:24 ; 9. Nicolae Aldulea (Me
talul Plopeni) la 12:31 ; 10. O- 
limpiu Celea (Steaua) ta 13:03 ; 
echipe : 1. România 67h 50 35 ;
2. Start Varșovia la 33:41 ; 3.
Steaua la 36:11 ; 4. Dinamo Bucu
rești la 45:01 ; 5. Metalul Plo
peni ta 48:32 ; 6. CIBO Brașov 
ta 58:17, 7. Grecia ta lh «S2 ; 
8. Turcia la lh 11 ^3 ; 9. Voința 
București la lh 22^6 ; 18. Vo
ința Cluj-Napoca ta lh 34

1.

I
I
I
I
I
I

Gheorghe NiCOLAESCL

Gheorghe NERTEA

CURAJUL GLORItl Șl „SCURT-CIRCUITUL" BĂCĂUAN

Vineri se dispută etapa a șap
tea, Vatra Dome: — Piatra 
Neamț, 145 kilometri. I

Diviziei ,,K“ de lupte libere
I
I

MULTE „CAPETE DE AFIȘ"
„A- de 

minică. de 
din ca- 

-a etape, 
n atenția, 
anterioare, 
rlunghiula- 

anunță o 
între for- 
și A.S.A. 

Li, reamin- 
cîștigat la 
L.S.A. să-și 
mea de la 
apld Arad.

I

o 
er

pană 
(Tor
ta 1
roșu

minute, 
lie de 
ta câr

implona- 
rate la 
flcia de 
dat*ttă 

nul-^ră- 
vechl șl 
contrast 
.F.S., al 

treacă 
cit

La Satu Mare, în triunghiularul 
U.M. Timișoara — Constructo
rul Hunedoara — C.S. Satu Mare, 
favorită este echipa hunedoreană 
care a obținut victorii In tur, la 
Timișoara, atît în fața formației 
din Satu Mare (7—3), ctt șl a 
celei timișorene (6—4). Intere
santă se anunță și confruntarea 
de la Motru dintre Jiul Petrila 
și Minerul Motru, încheiată la 
egalitate in tur (5—5), victoria 
re venin du-1 Jiului la punctajul 
tehnic (21—19). Amatorii de lupte 
din Tg. Mureș așteaptă cu ne
răbdare meciul formației locale 
Mureșul cu C.S.M. Sf. Gheorghe, 
fie și pentru o „explicație" la 
severa înfringere din tur (1—9), 
la Sf. Gheorghe. tn Capitală, 
Vulcan București are prima șansă 
în meciurile cu C.S. Sătesc Sec
torul Ilfov — București șl C.S.M. 
Reșița. Celelalte „triunghiulare" 
ale etapei au loc la Zalău. Tg. 
Jiu, Brașov, Odorhelu Secuiesc, 
Galați și munîdpul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, cel de la Iași fiind 
amtoat.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
con-

Flo 
fiair-

A, 
de
ternațio- 
îemul el 
mportanf 
, mingea 
d, firesc 
n scaun, 
afara te- 
recizarea 
punctul a 
Un gest 

ște, cu 
sspectdvul 

datorita

astăzi 
miulți

Va 
spor-

• La ora 17,15 începe 
tragerea LOTO pe care 
dintre dv. au așteptat-o. 
avea loc în sala Clubului 
tiv Progresul din București, Str. 
Dr. Staicovid nr. 42, iar rezul
tatele vor fL transmise la radio, 
ta jurul orei 19 (pe programul 
II) și ta jurul orei 23 (pe pro
gramul I), precum și sîmbătă 
dimineața la ora 8,55 (pe pro
gramul I).
• Tragerea excepțională PRO- 

NOEXPRES de duminică 9 sep
tembrie 1984 va consta, între al
tele, în extragerea a 42 de nu
mere grupate în 2 faze coaiți- 
nînd 6 extrageri „independente*. 
Cîștigurile se vor atribui pe 13 
categorii, obținîndu-se autoturis-

I
I
I
I
I
I
I

S portul studențesc și-a luat 
rolul în serios. Ceea ce 1 se 
cerea de mai multe sezoane, 
de cind risipește cu nonșalanță 
pozițiile favorabile din clasa
ment și punctele din meciuri 
in care are netul avantaj ai 
„calculelor hirtiei**. Studenții 
bucureșteni au plecat lansat 
din start și iată-i cooduand in 
clasament cu o autoritate întă
rită de excelentul golaveraj. 
Judecăm, se înțelege, această 
energică angajare din campio
nat în primul rînd prin prisma 
partidelor cu Internazionale 
care, iată, miercuri noaptea a 
învins la Paris echipa Franței, 
un rezultat care a produs (pe 
bună dreptate) senzație în Eu
ropa. El se transformă (dacă 
mai era nevoie) într-un supli
mentar „semnal de alarmă" 
pentru „alb-negri" care — la 
20 septembrie — se vor afla în 
fața unor fotbaliști de primă 
clasă internațională. Brady, 
Altobelli, Bergomi, Colovatti și 
coechipierii lor — pregătiți de 
un antrenor recunoscut pentru 
competența lui, Ilario Castag- 
ner — vor da cu siguranță alte 
replici decît cele primite din 
partea primelor două parte
nere din campionat. O invita
ție, deci, la luoiditate, Ia multă 
luciditate după aceste succese 
care nu trebuie să devină de 
fel îndemnuri la supraapre
ciere.

BRADL Șl ALTUBULI...
Bucureșienii pot continua, cu 

seriozitate și deplin echilibru, 
frumosul start din divizie, atît 
prin antrenamentele (axate 
acum pe caracteristicile forma
ției din Milano) cit și prin 
ultima verificare, de dinaintea 
„examenului Internazionale", 
de la Brașov. Formația actuală 
a cîștigat prin venirea lui 
Bozeșan ; linia de mijloc re
prezintă in adevăr „punctul de 
echilibru** pretins de clasicul 
desen tactic al formulei 1—4— 
4—2, iar revenirea marcată de 
„veșnic finărul** M. Sandu 
constituie și ea un punct de 
sprijin al strategiei pentru 
partidele de la 20 septembrie 
și 3 noiembrie.

Eftimie IONESCU

Lat-o pe Gloria Buzău reîntoarsă 
acasă, în mod neprevăzut, cu 
două „puncte de aur", nevisate 
nid de cei mai întocați supor
teri al ei, care — duminica tre
cută — fuseseră martori la eșe
cul In fața Sportului studențesc ; 
ca să nu mal spunem că punc
tele au fost aduse tocmai de la 
Bacău, acolo unde C. Solomon, 
Avădanei, Mihuț, Penoff și cea- 
lalțl n-au lăsat speranțe altor 
formații cu firmă mal mare. Nu 
intenționăm să supralicităm suc
cesul meritat al elevilor antre
nați de Gh. Constantin, dar nici 
nu putem să-l minimalizăm ; 
adică să subliniem înainte de 
toate curajul și efortul de voință 
al acestei „Glorii mici**, venită 
le Bacău nu în rolul „victimei 
sigure". ,,Boș-albaștril“ nu și-au 
menajat deloc torțele, au etalat 
un adevărat spirit de echipă șl 
— trectod peste momentele grele 
ale partidei — și-au Încercat 
șansele la poarta lui Voinea. 
„Creierul Cramer" (excelent a ma
nevrat la mijlocul terenului) și 
„rampa de lansare — Marcu" 
(admirabil la anii fad !) au im
presionat în mod deosebit. Mai 
a!es în finalul partidei cfnd Glo
ria a fost debordantă !n fața ad-

versard sale, paralizată parcă. 
Aprinsele comentarii după joc 
blamau pe bună dreptate echipa 
gazdă, tn ansamblul el și cu 
precădere pe C. Solomon (care 
a dezarticulat întregul sistem de
fensiv), pe Voinea (vinovat și el 
la primul gol), pe Avădanei 
(care a vrut să rezolve el totul 
în teren, blocind pur și simplu 
jocul formației), pe Mihuț (care 
nu s-a văzut deloc în joc), pe 
Penoff... Inadmisibile marile 
ale băcăuanilor, abaterile 
grante de la disciplina de 
atitudinea superficială față 
joc a unora dintre purtătorii 
coului „alb-roșu“. Sigur, o 
frtngere nu înseamnă „sfîrșltul 
lumll“, altfel fotbalul nu ar mal 
fi frumos. Dar acest „duș rece** 
creează o anume stare de spirit, 
tn neooncordanță cu eforturile 
tăcute de conducerea clubului.

Stelian TRANDAFIRESCU

Ieri, Ia Arad

ROMÂNIA

PREGĂTIRI PENTRU MECIUL CU IRLANDA DE NORD
(Urmare din pag 1)

gafe 
fia- 
joc, 

de 
tri- 
tn-

IUGOSLAVIA

me „OLTCIT SPECIAL- (la 
bele faze!), excursii în R.P. 
lonă și bani. Numerele vă 
săm să le alegeți singuri. Parti
ciparea se face cu bilete de 6 
lei varianta și de 25 lei varian
ta. Biletele se pot achita și în 
cotă de 25%.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN SI AUGUST 1984. Cat. 1 : 
3 variante 25% a 50.000 lei; Cat. 
2: 1 variantă 100% a 22.452 lei și 
13 variante 25% a 5.613 lei; Cat. 
3: 12 variante a 7J52 lei; Cat. 4: 
31,75 a 3.005 lei; Cat. 5; 105 a 
909 lei; Cat. 6: 245,25 a 389 lei; 
Cat. X; 1.402,25 a 100 lei. Report 
categoria 1: 54.234 lei. Cîștigurile 
de 50.000 lei au revenit partici- 
panților: MEILA ION din Făgă
raș, FRASIE ȘTEFAN din Cra
iova și VANEA MARIA din 
București.

am- 
Po- 
lă-

derației, și Constantin Dinules- 
cu, secretar al F.R.F., antre
norul Mîrcea Luceseu le-a vor
bit jucătorilor despre noua 
campanie pe care fotbalul ro
mânesc o începe, deepre im
portanța partidei 
(care încheie un 
de la meciul cu 
București), meci 
se constituie intr-o 
opțiune pentru
C.M.. pentru celelalte 1 jocuri 
de anul viitor. „Trebuie să 
creăm o stare de spirit de to
tală angajare și dăruire, 
nea antrenorul tricolorilor, 
numai cei ce vor 
cestor imperative 
tricoul cu tricolor 
din Belfast, unde, 
spunem, ne așteaptă o partidă 
foarte grea**. La cele spuse de 
Luceseu, unul din jucătorii de 
bază, Aurel Țicleanu, s-a fă
cut ecoul colegilor lui, spunîn- 
du-ne: „Da, ne așteaptă un 
meci dificil. De aici trebuie să 
pornim in pregătirile pe care 
le vom face, lucru pe care, 
consider, l-am făcut și în sta-

de la Belfast 
ciclu de 2 ani 
Suedia, de la 
ce trebuie să 

necesară 
preliminariile"

spu- 
și 

răspunde a- 
vor îmbrăca 
pe stadionul 
trebuie s-o

giile anterioare. Turneul de la 
Amsterdam și întilnirea cu 
R.D.G. ne-au arătat unde ne 
aflăm și ce mai avem de fă- 
eut Echipa Irlandei de Nord 
joacă de multă vreme in ac
tuala alcătuire, calitate pe care 
o are și formația noastră din 
acest punct de vedere. Deci, 
„traseele** sint cunoscute și eu 
cred că va fi o victorie a tac
ticii, a respectării indicațiilor 
primite**.

Iată jucătorii convocați 
antrenorii M. Luceseu și 
Radulescu: Lung, Bîoraru, 
dache, Negrilă, Rednie, 
nescu, Iorgulescu, lovan, 
gureanu, Țicleanii, Irimescu, 
Hagi, Andone, Augustin, Klein, 
Mateuț, Movilă, Cămătaru, Co- 
raș, Gabor.

După întilnirea de la federa
ție, lotul s-a deplasat la Sna- 
gov, unde în după-amiaza zi
lei de ieri a susținut primul 
antrenament de recuperare. 
Azi urmează alte două ședin
țe de pregătire. Lotul va ră- 
mîne la Snagov pînă luni di
mineață, cînd va pleca ia 
Belfast.

3-3 (1-1)

de 
M.

Ior- 
Ștefă- 

Un-

ARAD, 6 (prin telefon). în 
organizarea excelentă a clubului 
F.C.M. U.T.A., s-a disputat me
ciul amical internațional dintre 
selecționatele diviziei „B“ ale 
României și Iugoslaviei. Jocul a 
luat sfîrșit cu un rezultat de e- 
galitate, 3—3, (1—1). Golurile au 
fost înscrise de Gh. Radu (min. 
17), Buzgău (min. 75) și Popicu 
(min. 87). Pentru formația 
oaspete toate cele trei goluri au 
fost marcate de Petrovici, în 
min. 27, 62 și 86. N. Dinescu a 
condus foarte bine.

Selecționata Div. „B“ i 
niei : Lovaș — Dobrotă, 
Popicu, Mureșan 
hiu, Bucur — - Cojocaru. 
canu, Gh. • Radu. Au mai 
după pauză : Gîrjoabă,
Buzgău, Mocanu ș, Erdei.

Selecționata Div. „B“ a 
slaviei : ~
Vuinovici, 
Tipurici. Petrovici, 
Vranes. Stevovici, 
Au mai fost folosiți : 
ronschi, Pavlovici, 
Kitanovschi. (Octavian 
CARU — coresp.).
• CONVOCAREA LOTULUI DE 

TINERET. Ieri s-a reunit la 
București lotul de tineret, care 
va începe pregătirile în vederea 
partidei amicale cu reprezentati
va de tineret a Bulgariei, parti
dă care va avea loc miercuri 12 
septembrie la Șumen.

a Româ- 
, Ciocan, 

Cigan. Za- 
Râdu- 
jucat 
Fîșic,

iugo- 
Dalanovici — Nikollci, 

Kalusevici, Ivanovici — 
Marcovici — 
Stoladinovicl. 

Kanatla- 
Ivanov și 

berbe-



De azi, in Suedia
36 de ani de la crearea R.P.D. Coreene

TURNEUL DE CALIFICARE PENTRU GRUPA „A" 
A CAMPIONATULUI EUROPEAN DE BASCHET
După echipa feminină, este 

rindul reprezentativei mas
culine de baschet să susțină 
examenul promovării in gru
pa ..A" a Campionatului euro
pean. Evident, misiunea bă
ieților este mult mu dificilă

„TOUR DE L'AVENIR"
FIGEAC. Particinan'.ii la 

..Tour de FAvenir* «m avuL 
miercuri, probleme ser.oase in 
cadrul primei eta tv* (VaJence 
d’Agen — Figeac. 1S6 nu
doar cu profilul sinuos al tra- 

cit mai ales cu ao- 
furtună care >-^D 
din loc Ia Joc. 

PtiliDie Chrvaltier 
oe ultima parte a 
a cistigat dar in 
bonificație 4J9J)?)- 

Ludvrie Wî inants

;. r. ■

nani succese in domeniul

seului. 
mentele de 
întîmoinaL 
Francezul 
s-a impus 
etapei si 
4.29:24 feu
L-au urmat 
(Belgia) 4.29 2D leu tooificatțe 
4.29:20) si Bruns Wojtinek 
(Frânta) 4J9 33 (ca honific*- 
tie 4.2928) Qstlzătnra: _~c- 
logului". Piolr Iromov a 
sosit al 26-lea La L29âR 
Clasamentul general: L Cbe- 
vallier 4.36:38. Weiuadi Ba 
20 s. Wijnants la 25 s Iran 
Frebert (Franța) la 11 L O'.rg 

u 
ta

Iaroscnko (WL&&J la <1 
Piolr Ugnimov (C.R.SSJ
42 s.

Următoarea el
Fieeac la
162 km.

• Turul 
prolog, la___ _ __
km) a revenit snanioâ 
sug Blanco Villar in 511 El a 
fost urmat de elret 
Demierre 5:11

Dec.
oă. de
lie taUcsri

la

Cataloaiei : etaaa 
Playa de Oro dS 

Jto-

(icU parte 12 echioe. dintre 
care se califică doar 4). dovadă 
fiind si daptul că ei nu au mai 
obtinut oromovarea în grupa 
de elită din anul
R.F.G.). De astă dată, turneul 
de ratificare (cunoscut sub de
numirea de Challenge round) 
are loc in Suedia și Finlanda
— de azi pină la 16 septembrie
— in orașele Lînkoping (ian 
parte selecționatele Belgiei, 
Cehoslovaciei. Norvegiei. Româ
niei. Suediei si Tnreieî : 
echipa tării noastre va juca in 
ordine ■ cu ; Turda. Norvegia. 
Suedia Cehoslovacia $i Bel
gia) și Helsinki (participă

1975 (in

reprezentativele Angliei Bul
gariei, Finlandei. Greciei. Po
loniei sl Ungariei) Primele 
catru clasate în grupe ”or al
cătui o grună finală de opt 
formații, dintre care vor pro
mova cele clasate De locurile 
1—4. în vederea acestor în
treceri au făcut deplasarea : 
Costel Cernat. Dan Niciilesen. 
Roman Opsitaru. Florentin Er- 
murache. loan Uglai. Anton 
Netolitzchi. Petre Brănîșteanu. 
Alexandru Vinereanu Ion Io- 
neseu. Sorin Ardelean. Viosel 
Constantin. Gherasim Tza- 
rhis ; antrenori : Gheorghe
Novae si Radu Diaconeseu

PERFORMANTEI SPORTIVE
La 9 septembrie se împlinesc 36 de ani de la crearea 

Republicii Populare Democrate Coreene, eveniment de 
importantă istorică deosebită in lupta de multe decenii pe 
care poporul coreean a dus-o, sub conducerea Partidului 
Muncii, pentru eliberarea națională și socială.

In anii care s-au scurs de la data de 9 septembrie 1948, 
poporul muncitor al „Țării dimineților liniștite" și-a făurit 
o viafă îmbelșugată și înfloritoare, obținînd succese deose
bite, ca nicicînd altădată in istorie. Aceste succese au fost 
înregistrate în toate domeniile de activitate, inclusiv în 
cel al educației fizice și sportului.

TURNEUL DE LA FLUSHING MEADOW
• Cosh îl învinge pe W:iander, iar cuplul Edberg - Jarryd a 

dispus de ccmpionii mondiali Fleming - McEnroe

-.1

Bassctt (njj

Hang Gyong Si. la catego
ria 52 kg. Medalii de ar
gint au primit si luptătorii 
de la libere. lang Sc Hong 
(cat. 48 kg) si Li IIo Pyong 
(cat. 57 kg).

Ori de cite ori se face, ca 
acum, o trecere în revistă 
a succeselor sportive ale 
tineretului din R.P.D. Co
reeană. nu poate fi omis a- 
cela pe care l-au înregistrat 
fotbaliștii în turneul fi
nal al „Cupei Mondiale" din 
1966. din Anglia, cînd au 
realizat un scor egal (1—1) 
cu formația Chile (meda
liata cu bronz la ediția pre
cedentă a campionatului 
mondial) si a învins (1—0) 
echipa Italiei (fostă. de 
două ori. campioană a lu
mii !). z

La Jocurile Asiatice, edi
ția a IX-a dn 1982 de la 
New Delhi. reprezentanții 
R. P. D. Coreene au avut o 
evoluție remarcabilă, ob- 
tinînd mai multe victorii 
prestigioase în diferite 
ramuri sportive. precum 
la gimnastică (Choe Jong 
Sil a fost cîstigătoare la sol. 
14 Su Gil si Li Chol Hoa 
au . ___
ietilor la inele și respectiv, 
la cal).

O impresie cu totul deo
sebită au produs tinerele 
gimnaste coreence la „mon
dialele" de gimnastică rit
mică. de anul trecut, de la 
Strasbourg, al căror an
samblu. clasat al treilea, a 
avut o evoluție excepțio
nală.

Poporul coreean a iubit 
dintotdeauna mișcarea, e- 
xercitiul fizic, dar succese 
însemnate în domeniul ac
tivității sportive de . mare 
performantă au fost înregis
trate abia în ultimele dece
nii. Seria succeselor din 
cartea de aur a mișcării 
sportive din R. P. D. Co
reeană s-ar putea spune 
că a fost inaugurată de 
Sim Kim Dan, o semifon- 
distă exceptional dotată, 
care a doborît da trei ori 
recordul lumii în cursa de 800 
m. realizînd 2:01.2 Ia Phe
nian da 1.5.1961). 1:59,1 li 
Djakarta (la 12.11.1963) și 
1:58.0 la Phenian (la 
5.9.1964). De atunci, iubitorii 
sportului au urmărit a- 
paritia altor, mereu altor 
performeri autentici, care 
au dus faima sportului din 
Coreea populară si demo
crată. Să ni-1 amintim, de 
pildă pe trăgătprul Ho Iun 
Li, cel care. în 1972. la 
Miinchen. a urcat pe treap
ta cea mai înaltă a podiu
mului de premiere, cu re
cord mondial la a XX-a e- 
-ditie a Jocurilor Olimpice.

Medalii olimpice au mai 
obtinut de atunci boxerii 
Ciu Ea Zo, .aur" la catego
ria cocos, la J.O. de la 
Montreal, acolo unde Li 
Ven Uk, la categoria seml- 
muscă. a fost distins cu 
.Argint". Acesta din urmă 
a cîstigat si un .bronz" la 
J.O. de la Moscova. în 1980 
au urcat de asemenea pe 
g o diurnul de onoare hal
terofilii Ho Bong Chol si

dience Carling . _
a imnlinit incă 19 ani 1), care 
a ei:minat-o De Hana Mandli- 
kova. in două seturi, destul de 
clar : 6—1. 6—3. într-un fel_
oousă este performanta aus- 
traliem cei Wendy Turnbull, care 
ir. curind va ImDlini 32 de ani 
si care a eliminat-o ne Pam 
Shriver (cap de serie nr. 4) : 
2—6. 6—3, 6—3. în semifinale 
Carting Basset va 
Chris Evert Lloyd, iar 
eg Navratilova

Un alt rezultat ce 
intr-adevăr, să fie 
este cel obtinut de ________
suedeză Edberg — Jarryd. care 
a dismis de puternicul cuplu 
american, sudat in atitea tur- 
nee. Peter Fleming — John 
McEnroe cu 3—6. 7—6. 7—5.
7—6 I

Iată 
bărbați ____
Gomez 6 4. 6—1. 6—1. simplu 
femei ___ ______ L____ _
Lloyd — Hamka 6—2. 6—3. Na
vratilova — Sukova 6—3. 6—3, 

Iu bărbați (semifinale) t 
gerald, Smid — Gunthardt. 

Taroczy 7—5. 3—6. 6—1. 6—4 ț 
dubiți femei (optimi) : Billie 
Jean King. Chris Evert Lloyd 
— R-thy Jordan Elisabeth Sa
yers 6—4. 2—6. 7—6.

juca ea 
Turnbull

merită. 
subliniat 
perechea

(sferturi) : Chris Evert

ACHUITATEA AIIEIKA MECIURI DE HOCHEI PE GHEAȚA

«PG)

• KATOWICE. Meciul dintre 
echipele de juniori ale Poloniei 
șl Cehoslovaciei s-a Încheiat ou 
victoria oaspeților eu 6—8 (2—1» 
1-6, S—1).

alte rezultate, simplu 
(sferturi) : Lendl — cîstigat întrecerea bă-

SCH M PUNĂ VARA I

RECORDMANUL SE RETRAGE-

I
PROGRAMUL ANILOR CE VIN

echipei 
Angliei, 
a făcut

INTERNAU O MALE 
ÎNVINGE ECHIPA FRANȚEI 

LA PARIS I

Fundașul 
de rugby a 
Dusty Hare 
publică hotărirea sa
de a-șl Încheia so
cotelile cu rugbyjl 
competițional. din 
motive profesionale

»î fa—.îltale. Hare, 
X de a oi. a debu
ta*. ta reprezentativa 
engleză ta 1934. In
tr-un med eu Tara 
Galilor și a cunos
cut satisfactiRe cele 
mai mari ta 1SSS, 
atunci când echipa

Congresul Federației internaționale de hochei pe gheață, des
fășurat, zilele trecute la Portschach. ta Austria, • stabQtt. 
in linii mari calendarul pentru următorii ani. Iată esteva An.*»- ; 
C.M. — grupa „A" : 1986 — U.RJS.S. (Moscova), 1967 — Aus
tria, 1988 — J.O. în Canada (Calgary), IM* — candidaturi Franța 
șl Finlanda. C.M. — Grupa „B* : 1985 — Elveția (Fribourg), 
1986 — Olanda, 1987 — candidatură Polonia ; CJd. — grupa „C" it 
1985 — Franța (Chamonix, Meg eve, St. Gervais), 1-986 — Spa
nia etc.

DOMINAREA „STINGACILOR* I

O curiozitate interesantă de 
la „internaționalele" de tenis 
ale statelor Unite, turneul de 
la Flushing Meadow. In 1973 
australianul John Newcombe 
a fost ultimul jucător „drep
turi" (care ținea racheta 
mina dreaptă) cîștigător 
probei ’ " -- -
încoace

cu
_____  ____ al 

de simplu. De la el
victorii au realizat

BUCURIA DE A

doar tenismani „stiagad*. 
precum americanii Jimmy 
Connors, de dad ori șl 
John McEnroe de trei ori. 
spaniolul Manuel Orantea șl 
argentinianul Guillermo Vila*, 
cîte o dată. Ce fi dumi
nică 7 Va cîștiga un „drep- 
tad" ori tot un „stingad* î

FI CAMPION...

I

I

• MORA. Turneul pentru e- 
chipe de tineret, desfășurat în 
Suedia, a revenit Suediei care 
în meciul decisiv a întrecut 
UJI.S.S. cu S—I (3—1, 9—2, 2—1). 
Pe locul trei s-a clasat Ceho
slovacia.

este o mică 
nordul 

acolo

Viseu 
localitate în 
Portugaliei, ____
unde a văzut lumi
na zilei. In 
Carlos Lopes, 
care în ultima

M ___
dștlgat 

campion 
maraton, 
de con-

1647, 
cel 

zi a
Losj orarilor, 

Angeles, a 
titlul de 
olimpic 1a 
Mîndri too 
citadinul lor. loral-

torii șl municipali- Pe de altă parte, 
tatea orașului su consiliul municipal 
hotărlt să-l ridice al capitailet tării a 
o... statuie lui Car- deda să-1 dea mi
los Lopes, case a male Iul Lopes pa- 
făcut cunoscut în vfHootflto sporturi- 
lume numele acestei

stradă dta central Eduard al vrî-ksa 
orașului să se nu
mească, de aid tna- Rubrică realizată da 
in te. „carton Lopes", Romeo V1LARA

1
Noua achiziție a echipei Interna
tionale, irlandezul Brady, In 

acțiune
Foto 1 COURIERS DELLA SERA

I
ntL Barest — Mandorlinl, ■at
rial (mia. 44 Sabato), Causlo 
(mia. T4 Paslnato), Brady 
tobeBl, K.H. Bammenigre.

Al-

ALTE MECIURI AMICALE
• Echipa Argentinei, aflată ta 

turneu ta Europa, a obținut a 
doua victorie (după ce ■ dispus 
<te Elveția), Înregistrând de data 
aceasta un succes și mal marei 
*—« (2—9) eu Belgia, la Bru
xelles. prin golurile marcate de 
Trobbtanl (mia. 1») și Ruggert 
(mta. 36)1
• Tot în meri amical, la Ate

na, selecționata Cehoslovaciei a 
Întrecut Grecia cu 1—9 (0—9)
prin punctul marcat de Berger 
(BftiXL M).
• La Troyes, ta joc amical ai 

eehipetor de tineret: Franța — 
am—w i—i (1—1). Au înscriși 
Butaine (mia. 1), Fernier (min. 
97) Stn penalty, respectiv Lefc- 
bello (min. 37).

CAMPIONATE
ANGLIA (alte rezultate din e- 

tapa a 4-a): Aston Villa 
Nottingham 9—5!, Leicester 
Watford 1—1, Manchester
— Chelsea 1—1, Norwich — 
Albton 2—1. In clasament 
duce acum Nottingham I p, ur
mată de Newcastle » p. Liver*

GERMANIA. In primi* 
joo din etapa a ‘-a (programată 
inițial la 19 septembrie, dar de
vansată pentru 9 septembrie), 
Bayera MOnchen a învins pa 
camptoana „en titre" V.f.B. 
Stuttgart, ta deplasare, pu 3—1! 
Bayera oonduoe ta clasament cu 
9 p. Bimbătă are loc etapa a 
3-a.

OLANDA (et. 1). Clteva rezul
tate mai importante: Deventer
— Eindhoven 0—L Ajax — Maas
tricht 6—1, Alkmaar — Twente 
Enschede 1—1, Utrecht — Kerk- 
rade 4—9, Feyenoord — Breda 
1—6. Pe prlnirie loculi Ajax și 
Twente cu cite 4 p.

m 
W.B. 
con-
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